
We care for you

LAGER OG LOGISTIK ELEV SØGES
Drømmer du om en praktisk uddannelse, som kombinerer lagerstyring og logistik med sprog, 
miljø og internationale forhold? Så er en elevplads hos MTO electric måske lige noget for dig!

JOBBET:
Som lager- og logistikelev hos MTO electric a/s lærer du at håndtere alle daglige arbejdsopgaver på et 
moderne lager. Du lærer at køre truck og anvende mekanisk udstyr til fremtagning, emballering og forsendelse 
af varer. Herudover får du et indgående kendskab til planlægning og optimal lagerstyring.

Som en vigtig del af vores team, kan du se frem til en travl og spændende hverdag med udfordrende og 
varierende opgaver indenfor bl.a. nedenstående områder: 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i salg og indkøb samt eksterne samarbejdspartnere 
og får dermed et godt allround kendskab til virksomhedsdrift. Du vil løbende få ansvar for rutiner og medvirke til 
at sikre en effektiv styring af vores leverancer, forsyninger og logistik samt optimal servicering af vores kunder. 
Som faglært lageroperatør har du kørekort til bil og certifikat til gaffeltruck.

VI TILBYDER:
q en spændende og alsidig uddannelse med skoleophold på EUC lillebælt i Fredericia
q praktik i en moderne handelsvirksomhed i konstant udvikling
q en udfordrende og varieret dagligdag med gode kollegaer og et uformelt arbejdsklima
q en arbejdsplads, som tager din uddannelse alvorligt
q attraktiv madordning, sundhedsforsikring og pensionsordning
q 37-timers arbejdsuge (med arbejdstid fra 8.00 og 16.00)
q løn i henhold til overenskomst på området

VI FORVENTER, AT DU 
 q er stabil, fleksibel og serviceminded
 q kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 q er fysisk robust og har lyst et aktivt job med mange bolde i luften
 q er positiv og har gode samarbejdsevner
 q har teknisk flair og gerne interesse for elbranchen
 q behersker engelsk i skrift og tale
 q har kendskab og interesse for IT 
 q er dygtig til at sætte dig ind i nye systemer

OM UDDANNELSEN:
Uddannelsen til lageroperatør med speciale i logistik består af skiftevis skoleophold og praktisk uddannelse 
hos MTO. Uddannelsen tager normalt 3 år, men varigheden afhænger af din alder og uddannelsesbaggrund.
Læs mere på www.eucl.dk eller kontakt EUC Lillebælt på tlf. 7920 1147.

ANSØGNING:
Hvis dette er noget for dig, så send din ansøgning med billede og 
cv til os senest den 25. april 2016 til aj@mto-electric.dk.
Flere oplysninger om jobbet fåes ved henvendelse til Michael 
Johansen, tlf. 75 80 63 40.  Tiltrædelse: Maj 2016

Om virksomheden:
MTO electric a/s er en handelsvirksomhed med speciale i kapslinger og el-komponenter til komplette elstyringer eller maskinanlæg. Vi har over 35.000 varenumre 
i sortimentet og repræsenterer mere end 50 udenlandske leverandører. Vores primære kundegrupper er grossister, tavlebyggere, OEM industri, elektro-værksteder 
samt service- & installatørfirmaer og vores produkter og løsninger sælges udelukkende på business til business markedet 
Vi har til huse i Vejle Nord i 2500 m2 velindrettede lokaler og beskæftiger pt. 17 medarbejdere. 
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q Varemodtagelse - udpaking og kontrol 
q Vareindlagring i lagerreoler
q Varepluk og pakning
q Returvarehåndtering

q Indkøbs- og lagerstyring i hverdagen
q Indkøbsdisponering - lagervarer og skaffevarer
q Lagerstatus
q Diverse ad-hoc opgaver

http://www.mto-electric.dk/
http://www.mto-electric.dk/

